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CANARACHE

6.II.1896 Din categoria existentelor omenesti
ce nu se sting total a facut parte si
Vasile Canarache - defunctul ctitor al
Muzeului de Arheologie din Constanta.
precum si al multor alte realizari de
gen apropiat: Acvarium-ul, Muzeul de
Arta Plastica, parcul arheologic de pe
B-dul Republicii. Edificiul cu Mozaic,
Muzeul "Callatis" din Mangalia, nemaiamintind
celelalte realizari subsidiare - marturii ale unor valori muzeistice incontestabile în judetul Constanta, lasate de trecerea acestui proIiferator de cultura.
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4.VIII.1969
Cum de i-a fost posibil acestui om
sa dea viata atîtor asezaminte, Într-un timp atît de scurt? Din ce resurse tainice s-a alimentat sufletul acestui om batrîn si minat de boala,
pentru a spulbera adversitati le iscate
în cale, atingîndu-si din plin telul propus? Iata întrebari la care ma voi sili
sa raspund ca martor nemijlocit, evocînd mai întîi cîteva date biografice de
care dispun si care delimiteaza conturul personalitatii sale.
Vasile Canarache s-a nascut Ia Galati, dintr-o numeroasa si modesta fa-
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milic, al carei cap lucra la C.F.R., în
ziua de 6 februarie 1896. Deci a facut
parte din generatia care a participat
la primul razboi mondial. Urmarind
meandrele curioasei sale deveniri, in
1911 îl gasim la Buzau in chipul unui
chinuit baiat de pravalie; in 1914 este
corector la ziarele Minerva si Patria
din Bucuresti, iar catre sfirsitui acf'luiasi an, redactor la ziarul Dacia din
Constanta. Curind dupa aceasta, neastimparul si pasiunea pentru publicistica, îl determina sa scoata el insusi
saptaminalul
Victoria. Intiiul
razboi
mondial, prinzind 'in iuresul sau devastator si România, cetateanul patriot
V. Canarache participa pe toata durata
conflagratiei la marile lupte de la Namoloasa si lVIarasesti, in chip de combatant cu grad de caporal.
Marea Revolutie Socialista din Octombrie îl prinde pe teritoriul rusesc,
pentru ca, mai apoi, pasii sa-I poarte
în Persia si la ConstantinoPiOle, ca r,,dactor, fotoreporter, hamal, muzicant
si pescar pe Bosfor. S-ar putea deci
crede ca a îmbratisat toate mestesugurile 'pe care fantezia sa inepuizabiladar mai ales nevoia subzistentei - i
le-ati oferit atit de divers ..
In 1921, întors in tara, el revine la
vechea sa îndeletnicire de ziarist, colaborind la ziarele Adevarul si Dimineata si la Lupak si Nep-Uisag din
Brasov. Dar acest Proteu de tip modern, vrajmas declarat al sensului unic
În miscare, se lasa dus si de
data
aceasta de demonul diversitatii,
imbratisînd pentru scurt timp meseria de
impresar teatrai, dupa care revine la
ziaristica, in calitate de director
al
cotidianului bucurestean Tempo. In aceasta postura, convenabila luptatorului
înnascut, lucreaza neobosit pîna în anul
1940, cînd refuzînd sa-si angajeze publicatia în Slujba fascismului,
este
constrins sa-i sisteze aparitia. In tot
deceniul al treilea din acest veac, el
publica în ziarul pe care-l conducea,
numeroase materiale privind activitatea clasei muncitoare din România acelei vremi. Dind dovada de un curaj
civic neobisnuit, în acea epoca de saturata mentalitate burgheza, condeiul sau
demascator zugraveste infernul de mizerie din închisorile politice ale dictaturii regale, iar luarea de pozitie ostila
fascizarii statului, devine prima constanta a lui Vasile Canarache. Dar activitatea sa pOlitica nu s-a limitat nu436

mai la publicistica. El a cotizat cu sume
importante la Ajutorul Rosu, iar în
procesul ceferistilor si petroIistilor de
la Craiova din 1934 a fost martor demn,
aliniindu-se neînfricat in frontul acelor
oameni de cultura, care au adus servicii inestimabile tarii noastre si clasei muncitoare, în acele vremuri de
intuneric national. In sfirsit, dupa 23
August 1944,' cu resurse launtrice sporite, a socotit ca era timpUl potrivit sa
lucreze potrivit cu vechile sale nazuinh catre stiinta istoriei vechi a p,atriei si astfel, ziaristul, peregrinul si
luptatorul fara astimpar, se consacra
cercetarilor numismatice si
arheologice. Dupa o perioada de' munca rodnica, în calitate de cercetator principal
la Institutul de Arheologie al Academiei R.S.R., în 1956, la virsta cînd alti
oameni se resemneaza trecînd in rîndurile pensionarilor, Vasile Canarache
vine la Constanta, unde poposeste Îndelung - adica pîna în clipa disparitiei sale dintre cei vii.
Daca pîna în momentul sosirii sale
la Constanta, anii acestui om delimiteaza campania unui luptator si cercetator, cei peste 12 ani din urma inchid în mi.ilocullor stradania unui constructor. Caci orice s-ar spune V. Canarache a fost nu numai un harnic
colectionar si cercetator, ci mai cu seama un extraordinar realizator. AfirIi1.atia nu se sprijina numai pe aprecieri
verbale. cit pe înfaptuirile sale multiple, ale caror pietre dau marturii autentice. Angajat aici cu toata fiinta sa
în munca de realizator, care a intuit
perfect sensul timpurilor noi, dînd curs
elanului creator al forurilor de partid
si de stat. V. Canarache nu s-a menajat o clipa,' ci si-a facut din truda
fara repaos, conditia propriei sale existente. Daca ar fi sa adunam la un loc
pasiunea pentru munca, perseveren~a
în urmarirea telurilor propuse,
forta
persuasiva manifestata în cercul cola·
boratorilor si clara viziune in tot ceea
ce întreprindea,
am reconstitui exact
personalitatea disparutului. De-a lungul
celor 12 ani de colaborare, {-am urmarit pas cu pas in activitatea sa zilnica,
si pot da deci referinte exacte asupra
diversitatii si uneori a inegalitatii trasaturilor sale sufletesti. In schimb, acest om egal cu sine însusi, a contaminat cu entuziasmul sau exploziv p.e
multi dintre semenii sai, contrariind
în a'celasi timp nu putine susceptibili-

tati. Din pricina alcatuirii sale dintr-o
atît de mare diversitate de valente spirituale, el a navigat prin viata vîslind
printre doua furtuni: cea dinauntru si
cea din afara. Era deci de asteptat ca
barca existentei sale sa se uzeze in cele
din urma cedind, nu înainte de a-si fi
d3pozitat pretiosul transport - realIzarile sale - 'în docurile sigure ale viitorimii. Pentru acest dar, pe care noi
urmasii îl preluam cu mîini pioase. il
multumim cu recunostinta.
Privind nostalgic înapoi. vreau
sa
spun catre anii lungi de truda si de
lupta în care noi ne-am aflat cot la
cot, masuram cu dragoste dimensiunile
operei sale si nu ne putem refuza un
sentiment de satisfactie produs de certitudinea ca uitarea 'a fost învinsa: a
disparut creatorul dar îi va supravietui
creatia.
Inteles uneori, alteori raspîndind nedumeriri, el a mers inainte cu cel întelegatori, ridicînd in schimb zid între
el si negati unea cu orice pret. Daca ar
fi mers din concesie in concesie, poate

ca nu s-ar fi întîlnit niciodata cu izbinda. Sa î se treaca deci cu vedere&
putinele intolerante, de vreme ce n-a
fost tolerant nici cu sine însusi si mai
cu seama stiind ca marile obiectivle se
atind deobicei prin mari' sacrificii,
Numerosii colaboratori au învatat de
la el sa creada în misiunea oamenilor,
nu atît
teoretizînd, cît demonstrînd
practic. Il coplesea mîndria pentru tot
ceea ce realiza, dar aceasta mindrie s-o recunoastem - se situa în imediata vecinatate cu marea si autentica
nobleta. cea a muncii incununata de
izbînda. Pentru aceste temeiuri credem
ca defunctul merita de la oameni, de
la cei prezenti si cei viitori, stima, consideratia si cea mai aleasa pretuire.
Ca luptator neobosit pentru traducerea in viata a muzeologiei constantene.
el a facut 'ca aceasta stiinta sa iradieze
lumina. adevar si frumusete. Pentru tot
ce a facut ii aducem si noi - aici
prinosul de dragoste si recunostinta.
A. RADULESCU
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P.OPULARIZARE

"Regii sciti si regatele lor dintre Istm si Pontul Euxin,
in lumina monedelor". (Buletinul Societatii Numismatic0
Române, anii XXVII-XXVIII,
nr. 81-82,
Bucuresti,
1933-1934).
"Un important tezaur de drahme si oboli din Histria"
(Cronica numismatica si arheologica, anul XV, nr. 117118, Bucuresti, 1940).
"O moneda inedita a regelui scit Kanites". (Cronica numismatica si arheologica, anul XVI, nr. 121-122, Bm:uresti, 1942).
"Preciziuni cu privire la stapinirea romana in' orasele
Pontului Sting". (Buletinul societatii Numismatice Române, anul XXXVIII-XLI,
nr. 92-95,
Bucuresti,
1944-1947).
"Unelte agricole pe teritoriul R.P.R. in epoca veche".
(SCIV, I, nr. 2, 1950, p. 83-109).
"Monedele scitice din Dobrogea" (SCIV, I, nr. 1, 1950,
p. 213-258).
"Despre alimentarea Histriei cu apa de baut" (SCIV, If.
nr. 1, 1951, p. 61-72).
"Consideratii asupra unei statui inedite din timpul comunei primitive în Dobrogea". (SCIV, IV, nr. 3-4, 1953,
p. 709-722).
"Atelierele monetare din antichitate si rolul lor in dezvoltarea vietii economice din spatiul carpato-dunarean".
(Studii si referate privind istoria României, I, Bucuresti,
1954, p. 181-193).
"Observatii noi cu privire la topografia Histriei" (SeIV.
VII, nr. 3-4, 1956, p. 289-317).
"Monede autonome inedite din Dionysopolis si cronologia
lor relativa". (Studii si cercetari de numismatica, I, 1957,
p.61-78).
"Importul amforelor stampilate la Istria". (Ed. Academiei
R.P.R., Biblioteca istorica, Bucuresti, 1957).
"L'edifice ii Mosaique decouvert devant le Port de Tomis". (Studii Clasice, III, 196], p. 227-240).
"Tomis". (Ed. Meridiane. Bucuresti, 1961).
"Tezaurul de sculpturi de la Tomis". (Editura Stiintifica,
Bucuresti, 1963).
"Muzeul de .Arheologie Constanta", Constanta,

1961.

"Le elep6t des monuments sculpturaux TI?cemment decouverts ii Constantza", în VI-eme Conference internationale
d'etudes classiques des pays socialiste, Acta Antiqua Philippopolitana
Studia Archaeologica,
Sofia, 1963, p.
133-152.
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A. Radulescu
24) V. Canarache si
A. Radulescu
25) V. Canarache

_ "Muzeul de Arheologie Constanta", Constanta, 1967, (editia I-a si a II -a, în sase limbi: româna, franceza, engleza,
rusa, germana si italiana).
_ ••Edificiul
cu mozaic din Tomis",. Constanta, 1967, (editia I-a si a II-a, în sase limbi: româna, franceza, engleza, rusa, germana si italiana).
_ "Monumentul
de la Adamclisi",
Constanta, 1968, (în cinci
limbi: româna. franceza, engleza, rusa si germana).
_ "Cetatea de la Adamclisi".
Constanta, 1968, (în
cinci
limbi: româna, franceza, engleza, rusa si germana).
_ "Histria".
Constanta, 1968, (în cinci limbi: româna, franceza, engleza, rusa si germana).
_ "Callatis", Constanta, 1968, (în cinci limbi: româna, franceza, engleza, rusa si germana).
_ "Tomis", Constanta, 1968, (în cinci limbi: româna, franceza, engleza, rusa si germana).
_

"Masti si j-igurine Tanagra din atelierele de la Callatis
_ Mangalia",
Constanta, 1969 (în cinci limbi: româna,

franceza, engleza, rusa si germana).
26) V. Canarache

"Sistemul ponderal si tipologia drahme lor istriene
"int". (Pontice I, Constanta, 1969, p. 107-1(2).
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